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ПЕРЕДМОВА

Даний посібник містить матеріал, що відповідає навчальній програмі Міністерства 
освіти і науки України та Державному стандартові  початкової загальної освіти.

Тут запропоновано різні види цікавих завдань і запитань (“вибери”, “з’єднай”, 
“пронумеруй”, “знайди”, “обµрунтуй думку” тощо), які доповнені малюнками, що 
відповідають віковим особливостям другокласників та їхньому життєвому досвіду.

Учні виконують завдання безпосередньо у посібнику. Це дає можливість учителеві 
швидко та ефективно організувати самостійну роботу школярів, перевірити їхні 
вміння, знання та навички, виявити і ліквідувати прогалини в знаннях. Змістове 
наповнення посібника дозволить учням повторити й закріпити матеріал, а також 
сприятиме формуванню уваги, відповідальності та самооцінки.
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ЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ ЛЮДИНИ

1. Що є ознаками здоров’я? “Збери” букет здоров’я.

Біль  
у горлі

Бліді 
щоки

Відсутність 
болю

Хороший 
апетит

Правильна 
постава

Блискуче 
волосся

Гарний 
настрій

Розвинені 
м’язи

Рум’янець 
на щоках

Міцний 
сон



40

Розшифруй текст, скориставшись даним висловом і підказкою.

 Зразок.

 314159     31614  2  7684
 Вогонь —  ворог   і   друг.

314159 — це 5е 246ашка!

П1жежа —це 3елике 5ещастя, 5е п8ст8й з 3145ем!

НЕбЕЗПЕкА ВіД ВОгНЮ

1 — О
2 — І
3 — В

4 — Г
5 — Н
6 — Р

(Підказка)
7 — Д
8 — У
9 — Ь



Прізвище  

ім’я       Клас            
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8 6аз2 п1я3и 7им8 та 3145ю, 176аз8  п1в271м  7161слих.

3иклич пожеж5ик23 за телеф151м «101».
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Впиши на телефонах номери відповідних служб.

   — Якщо пахне газ в квартирі — 

   телефонуйте               .

   — А як враз вогонь і дим — 

   телефонуйте               .
 
   — Хуліган у двері стука,

   чи один, чи, може, й два? 

   То дзвони мерщій              .

ПіДсумОк



Прізвище  

ім’я       Клас            
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   — Як прийде у дім ангіна, 

   грип, вітрянка, кір з бронхітом, 

   треба нам куди дзвонити? 

   До «швидкої», не барись, 

   набирай                скоріш!

   — Хто із вас, малята, знає,

   що здоров’ю помагає,

   які найкращі ліки в світі?

   (Це цяводи, сон й віпотря).
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